
Een klein gezellig feestje? 
Hierbij kan u ideeën vinden om te genieten van een avondje zonder koken.  
Steeds huisgemaakt en met liefde voor gezonde, verse ingrediënten van dichtbij. 
 
Dit winteraanbod is bestelbaar van dinsdag tot en met zondag. 
Bestellen kan op 0472485905, info@luncherie.be of welkom! 
 

Of heeft u grote plannen? 
Feest, opendeur, communie, event, huwelijk,...?  
Zoekt u een kok die de gerechten op tafel tovert of een totale catering met 
bediening, drankaanbod, materiaal,... tot 450 personen?  
Deze kleine tot grote events verzorgen wij graag. Meer zelf, we doen niets liever 
en kijken uit naar de dag dat dit weer kan! Contacteer ons voor uw offerte op 
maat. 
 
 
Borrelbox €23 per box 
Onze trendy box met borrelhapjes, ideaal bij een biertje of glaasje aperitief.  
De box is voldoende als voorgerecht voor 2 of als hapje voor 4 personen. 

- hoevekaas, druiven en nootjes 
- groenteballetjes, veggie spreads en dipstokjes 
- winterse patés, gebakken appeltjes, peperkoek 
- dipgroenten en gezonde sausjes 
- rosette, meloen en rauwe ham 
- kidsborrelbox met worstjes, kaas en dipgroenten 
- borrelbox van de dag met een wisselend aanbod 

 
Hapjes om te delen €17,5 per stuk 
 

Twist van bladerdeeg met tomatenpesto 
 

Breekbrood met brie, honing en tijm 
                   met pesto, rauwe ham en basilicum 
 

Quiches: keuze uit: 
Lorraine met spek, witloof en peer, tomaat en mozzarella, appel en geitenkaas, wintergroenten, brie en 
nootjes, broccoli en zalm,... 

 
Belegde mini-sandwiches en mini-broodjes €1,4 per stuk 

                            met minimum 25 stuks 
Assortiment verzorgde, lekkere broodjes met rauwe ham en pesto, gerookte zalm en kruidenkaas, brie 
met honing, rosette met tomatenpesto, hoevekaas,... en fijne groenten. 
 
Ook leuk met chipolata worst, bicky-uitjes en ketchup: ideaal als midnight snack. 
Ook mogelijk met veggie of vegan charcuterie, hummus of spreads. 
Vergadering? Meeting? U kan de broodjes combineren met een kleine lunchsalade aan €4 per stuk. 
Individueel verpakt of op houten tray per team.   



 
Feestelijk buffet:   
 
Gezellig buffet €15 per persoon - bestelbaar vanaf 6 pers. 
Samen eten, plankje op tafel en klaar! Het aanbod van kaas, vlees,... is wisselend volgens inspiratie van de 
dag! Gepresenteerd met broodjes (zonder groentebuffet). Verras je gezelschap en jezelf. 
Indien gewenst, is het groentebuffet en de vinaigrettes apart bestelbaar. 
 
Quiche buffet €15 per persoon - bestelbaar vanaf 6 pers. 
Verschillende quiches (vlees, vis, veggie,...) met saladebuffet en vinaigrettes. 
Kort opgewarmd in de oven zijn de quiches op hun lekkerst!  
 
Visbuffet Classic €23,5 per persoon - bestelbaar vanaf 6 pers. 
Gepocheerde en gerookte zalm, forel, haring met appel, mosseltjes op azijn, gerookte makreel, ansjovisjes 
met look, eitje met groentebuffet, vinaigrettes, aardappel- en pastasalade 
 
Visbuffet Hip €26,5 per persoon - bestelbaar vanaf 6 pers. 
Gepocheerde vis met dille, gerookte zalm, forel, glaasje met tonijnmousse, tartaar van verse zalm, 
gebakken visfilets volgens aanbod, eitje met koud groentebuffet, vinaigrettes, aardappel- en pastasalade 
(of couscous, tarwe, quinoa,...) 
 
Supplement tomaat met grijze garnalen, maatjes, Zeeuwse oester, halve kreeft,... is mogelijk. 
 
Vleesbuffet Classic €17,5 per persoon - bestelbaar vanaf 6 pers. 
tomaat mozzarella pesto, meloen met rauwe ham, gekookte ham, gebakken kip, paté met peperkoek en 
confijt, gehaktballetjes, droge worst, eitje en hoevekaas met koud groentebuffet, vinaigrettes, aardappel- 
en pastasalade. 
 
Vleesbuffet Hip €21,5 per persoon - bestelbaar vanaf 6 pers. 
meloen met rauwe ham, gebakken kip, mortadello, rosette, krokante pancetta, chorizo, gegrilde groenten, 
eitje, tomaat mozzarella pesto met koud groentebuffet, vinaigrettes, aardappel- en pastasalade (of 
couscous, tarwe, quinoa,...) 
 
Veggiebuffet  €21,5 per persoon - bestelbaar vanaf 2 pers. 
groenteballetjes, vegan spread met kikkererwtjes, veggiecharcuterie, gegrilde groenten, tomaat 
mozzarella pesto met koud groentebuffet, vinaigrettes, aardappel- en pastasalade (of couscous, tarwe, 
quinoa,...) 
 
NIEUW! Burgerbuffet €17,5 per persoon - bestelbaar vanaf 6 pers. 
Assortiment kleine broodjes, sausjes, groenten en vlees om 5 burgertjes te bakken en samen te stellen. 
- Huisgemaakte kaasburger, Zuiderse burger met tomaat en olijf, hamburgertje met spek, kipburger 
- veel groenten: ijsbergsla, rucola, geraspte wortel, uiringen, tomaat, komkommer in schijfjes 
- Zuiderse groenten met olijfolie om te roosteren of bakken 
- maïs, gedroogde uitjes, augurkjes, parmezaanse kaas 
- mosterd, ketchup, ratatouille met basilicum, zure room met tuinkruiden, gelakte burgersaus   
- burger papier/zakje 
 
Het vlees kan ongegaard of voorgebakken worden. Heerlijk en gemakkelijk te bakken tijdens een 
winterBBQ, op het gourmetstel of in de oven. 
Dit assortiment kan uitgebreid of aangepast worden naar eigen smaak vanaf 12 personen (portobello, 
groenteburger, lamsburger,...). Ook leuke formule voor feestjes! 
 
   



Soep  €4 per portie van 400ml 
Tomatensoep, zoete aardappelsoep, broccolisoep, knolseldersoep met appel,... volgens aanbod. 
 
Warme feestgerechten bestelbaar vanaf 6 pers. 
Frikandon met kriekjessaus €16 per persoon 
Stoverij met zuiderse saus, ook veggievariant is bestelbaar  €19 per persoon 
Varkenshaasje met champignonsaus €19 per persoon 
Deze hoofdgerechten zijn inclusief het warm groentebuffet, aardappelpuree, gratin of kroketjes. 
 
Waterzooi van kip  €19 per persoon 
Waterzooi van vis €21,5 per persoon 
Vispan van noordzeevis, zalm, prei en mosterdsausje €21,5 per persoon 
met aardappelpuree of kroketjes 
 
 
Warm groentebuffet €9 per persoon 
assortiment seizoensgroenten: gewokte wintergroenten (raap, wortel, pastinaak,...), gebakken witloof met 
appeltjes, oventomaatje en courgette  
 
Koud groentebuffet 
Small: tomaat, sla, komkommer, wortel, bloemkool, boontjes €5 per persoon 
Medium:  tomaat, sla, komkommer, wortel, bloemkool, boontjes en 2 bijgerechten naar keuze 
(aardappelsalade, pastaslaatje curry, tarwe met tomaat en olijfjes, couscous,...) 

€8 per persoon 
Large: tomaat, sla, komkommer, wortel, bloemkool, boontjes, vinaigrettes en 4 bijgerechten naar keuze 
(aardappelsalade, pastaslaatje, tarwe met tomaat en olijfjes, couscous, quinoa, gegrilde groenten,...)

€10 per persoon 
 
 

HAPBOKAALTJES 
Dit zijn leuke, gevarieerde mini-gerechtjes in onze kleinste bokaaltjes (240ml). Elke gast heeft zijn 
mini-gerechtjes, handig toch? Smaakvol als aperitiefhapje of voorgerecht. We raden een 5 tot 7 stuks aan 
als hoofdgerecht.  
 
Koude hapbokaaltjes bestelbaar vanaf 6 stuks per soort 
Hoevepaté met confijt en peperkoek €2,8 
Couscous met geroosterde kikkererwtjes en courgette €2,8 
Zoet slaatje geitenkaas met gebakken appel €4 
Winterse salade met linzen en omeletje  €2,8 
Boontjes met krielaardappel, krokant spek en gebakken sjalot €2,8 
Quinoa met rode biet en gerookte forel of geitenkaas €2,8 
Courgettespaghetti met feta en tomaat €2,8 
Stukje winterquiche met slaatje en yoghurtdressing €2,8 
Hapbokaaltje van de dag: informeer gerust naar ons wisselend aanbod! 
 
Warme hapbokaaltjes bestelbaar vanaf 6 stuks per soort 
gemakkelijk op te warmen in het bokaaltje, kan zo de oven in. 
Mini-groentelasagne met ricotta €4 
Mini-lasagne met gerookte zalm en courgettesaus €4 
Gevulde champignon met griekse pasta en kruidenkaas €2,8 
Noordzeevis, zalm en prei (mini-vispannetje) €4 
Mini-macaroni met gebakken bloemkool en ham €2,8 
Oosterse groentecurry met rijst €2,8 
Hapbokaaltje van de dag: informeer gerust naar ons wisselend aanbod! 
 
Voor de kinderen: mini-lasagne met gemixte saus, mini-macaroni, pastaslaatje, dipgroenten,... 
 



Lunchsalades: eco en handig verpakt in 2 bokaaltjes €9 per persoon - bestelbaar vanaf 6 pers. 
Zoete lunchsalade met gebakken appeltjes, pasta en geitenkaas 
Tomatensalsa met gehaktballetjes, rucola en balsamico 
Lunchsalade met krieltjes, kruidenomelet en wintersalade 
Zuiderse lunchsalade met ratatouille, tarwe en geroosterde groenten 
 
 
Warme hoofdgerechten:  €9 per persoon - bestelbaar vanaf 6 pers. 
Groentelasagne met ricottasaus - met gehakt of vleesvrij 
Lasagne met zalm, spinazie en courgettesaus 
Macaroni classic met ham en kaas - Macaroni healthy met bloemkoolsaus 
Spaghetti bolognaise - met gehakt of vleesvrij, met volkorenpasta of courgetti 
Groentecurry met rijst en kokos - met kip, quorn of vleesvrij 
Ovenschotel met gehakt, erwtjes en wortel en puree van polderaardappeltjes 
Ovenschotel met knolselderpuree en gewokte wintergroenten 
Ovenschotel met pompoenpuree, gehakt- of groenteballetjes en wintergroenten 
 

GEZONDE TRAITEUR OP WOENSDAG EN VRIJDAG 
Op woensdag en vrijdag is er soep, lunch, warme gerechten, quiche, dessertjes, gebak,... PER STUK 

verkrijgbaar in onze traiteurwinkel. U kan het aanbod raadplegen en bestellen op www.luncherie.be 
maar ook binnenkomen zonder bestellen en kiezen uit de koeltoog kan! Welkom!  

 

DESSERTS 
 
Zoetbokaaltje bestelbaar vanaf 6 stuks per soort  
Trio van hoevekaas met noten €4 
Hemelse chocolademousse €2,8 
Speculoosmousse €2,8 
Trifle met biscuit en rood fruit €2,8 
Crème brûlée  €2,8 
Fruitsalade met citrus €2,8 
Soepje van fruit met rode wijn €4 
 
Gebak - taart €12,5 per taart van 28 cm 
Keuze uit: gebakken kaastaart met rood fruit, authentieke flantaart, cake met of zonder appeltjes, 
chocoladegebak met peer, wortelcake,... 
 
Vegan RAW taartjes ism vegan bakkerij €4,2 per stuk 
Keuze uit: limoen met avocado, bosbessen en framboos of vanille met cacao. 
Kleine heerlijke gebakjes die enkel fruit/groenten en noten bevatten. Gezond én lekker. 
Zonder toegevoegde suiker, lactose- en glutenvrij. 
 
Vlaams zoetbuffet bestelbaar vanaf 12 personen 
kleine stukjes en glaasjes huisgemaakte desserts.   €10 per persoon 
Ideaal als zoete afsluiter of tijdens een feestje: babynamiddag, communie, pensioenfeest,... 
 

Bestaat uit: appelcake, speculoosmousse, chocolademousse, appelcrumble, chocoladecake, flan met 
karamelsaus en nootjes, kaastaart, proevertje advokaat en fruitsalade. 
 
Hip zoetbuffet bestelbaar vanaf 12 personen 
kleine huisgemaakte desserts, net een tikkeltje anders  €11 per persoon 

Bestaat uit: appelcake, wortelcake, chocoladebrownie gezoet met rode 
biet, crème brûlée, chocolademousse, frambozenmousse, fruitsalade en 
trifle met merinque 
 

 
Deze folder vervangt onze folder ‘smaakvolle feestdagen’ en vorige edities 
Geldig tot eind lente 2021 


